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Презентація нової книжки-життєпису
Любові Ісаєнко
«ДИВОЦВІТ РОДОВОДУ»
(Одеса: Чорномор’я, 2018)
Віддай людині часточку себе,
тоді душа наповнюється світлом…
Ліна Костенко

Ці афористичні рядки Ліни Костенко не просто епіграф, це життєва позиція-кредо доброї,
ніжної, мудрої, сивої жінки – МАТЕРІ-БАБУСІ-ПОДРУГИ – Марії Зіновіївни Ісаєнко – берегині
роду, головного персонажу нової книжки-життєпису Л.М. Ісаєнко «Дивоцвіт родоводу».
Любов Миколаївна Ісаєнко – кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України.
Автор книжок нарисів «Пам’ять і слово» (2004), «Пам’яті світле джерело» (2015). Член НСЖУ.
Любов Миколаївна народилася 26 березня 1952 року у чарівному селищі Макошине, на
Чернігівщині, у родині службовців, інтелігентів у першому поколінні. Написати про життя
найрідніших людей – матері, Марії Зіновіївни, якій у 2017 році виповнилося б 100, батька, Миколи
Володимировича, якому 100 виповнилося б у 2018, про тих, які були їм найдорожчими, про
родичів, земляків, друзів – Любов Миколаївну надихнула думка художника Ростислава Палецького:
«Людина не може без коріння. Лише тоді їй спокійно і впевнено живеться на землі, коли вона знає,
що наслідує створене до неї, що зв’язки ці не обірвуться, тому що саме вона – ланка в ланцюзі
людства».
Пам’ять – найбільший скарб людини, де закарбовано все. Життєпис роду – це те, що
зберігається для нащадків, це сторінки пам’яті автора та океан спогадів родичів, близьких людей,
друзів родини…
Видання, зовні схоже на сімейний альбом, присвячене світлій пам’яті родин Ісаєнко,
Можилевських, Василю Івановичу Ризі – чоловікові Л. Ісаєнко, Галині Миколаївні Саповській її
сестрі.
Життєпис доповнюють численні світлини, а кожна світлина – це спогад-спалах, який
повертає у дитинство, юність, кохання, щасливе родинне життя, це пам'ять серця, у якому
зберігається історія цілого роду, який разом зі своєю батьківщиною переживав радість і горе,
щасливі й сумні часи. Світлини переплітаються з роботами художниці Лариси Дем’янишиної, яка
глибоко відчуває та розкриває світ автора, передає його емоції.
Художнє оформлення, починаючи з обкладинки, форзаців, насичене великою кількістю
символів-оберегів, які символізують рід, родинне древо.
Люди живі до того часу, поки їх згадують, а ми – поки пам’ятаємо…
Презентація відбудеться 19 травня 2018 р. о 16.00
в електронному читальному залі
інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» ОННБ
за адресою: вул. Пастера, 13, головний корпус, I поверх.

